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מדד דן אנד ברדסטריט
להערכת החוסן הפיננסי במגזר העסקי

אין לשכפל דו"ח זה ,במלואו או בחלקו ,בכל צורה שהיא .דו"ח זה נמסר לידיך ע"י דן אנד ברדסטריט (ישראל) (דן אנד
ברדסטריט) ,ומיועד לשימושך הבלעדי לסיוע בהחלטות עסקיות בלבד .דן אנד ברדסטריט אינה ערבה לדיוק המידע
בדו"ח ואינה אחראית לכל הפסד או נזק אשר יגרם לחברה או נציגיה כתוצאה מתהליך איסוף המידע ומסירתו .מוצר זה
נהנה מהגנת זכויות יוצרים וכל העתקה ו\או שימוש בלתי מורשה מהווה הפרת זכויות .דן אנד ברדסטריט (ישראל) ()c
2016
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 .1המשק הישראלי
בסיכום השנתי שהוצאנו בחודש הקודם ,כתבנו שאנו מודאגים מהעלייה המהירה בריבית המשכנתאות ,שתשפיע לרעה
על גובה ההחזר של נוטלי המשכנתאות ותפחית את יכולת ההחזר שלהם .עוד כתבנו שייקור המשכנתאות ישפיע על
הצריכה הפרטית של משקי הבית לרעה ותביא להערכתנו להתמתנות הביקושים המקומיים.
והנה ,לפני כשבועיים פרסם בנק ישראל את דו"ח היציבות הפיננסית למחצית השניה של  2016ובו נכתב על הדאגה של
הבנק מפני המשך עליית הריבית על המשכנתאות – "אם הריבית על המשכנתאות תוסיף לעלות ,מחירי הדירות ימשיכו
להאמיר ,והכנסתם של משקי הבית לא תשתנה באופן משמעותי ,שיעור ההחזר מההכנסה יעלה ,והדבר עלול לערער
את יציבותם הפיננסית של משקי הבית .אם לתרחיש זה תתלווה עלייה בריבית בנק ישראל ,יגדל הסיכון לחדלות פירעון
של הלווים במיוחד אם הם משתייכים לעשירונים התחתונים ,משום שלווים אלה חשופים יותר לאבטלה ולריבית
המשתנה הלא-צמודה (זו תופסת נתח גדול יותר בהלוואותיהם)".
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הריבית הממוצעת על המשכנתאות (שקלי לא צמוד)

העלייה בריבית המשכנתאות מייקרת את גובה ההחזר החודשי ,והדרך לשמירה על אותו גובה החזר חודשי במשכנתא
מסוימת היא הארכת המח"מ שלה ,כלומר פריסת המשכנתא לזמן ארוך יותר .כך נטל החוב על משקי הבית גדל פעמיים
– פעם אחת בגלל התייקרות הריבית על המשכנתא ופעם שניה בגלל הגידול בתשלומי הריבית על אותה משכנתא
כתוצאה ממח"מ ארוך יותר.
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 .2ענף בפוקוס – תעשיית הקוסמטיקה
הפדיון המצרפי בענף הקוסמטיקה בישראל נאמד בכ 3.3-מיליארד ( ₪לא כולל יצוא ,במחירים סיטונאיים) .הן הייצור
המ קומי והן היבוא מהווים מקור לכמחצית מהפדיון הענפי כל אחד .על פי נתוני  ,D&Bבענף הקוסמטיקה (ייצור ,יבוא
וסיטונאות) פועלים  200-250חברות ,כ 100-מתוכן יצרניות ,והיתר יבואניות וסיטונאיות .היצרניות המקומיות מהוות
מקור לכ 52%-ממכירות מוצרי קוסמטיקה בישראל וכ 48%-מהמכירות בענף מקורן במוצרים מיובאים.
בישראל קיימים כ 100-מפעלים בעלי רישיון לעסוק בתמרוקים ,המעסיקים כ 7,000-עובדים .המפעלים מייצרים כ-
 20,000תמרוקים שונים המחויבים ברישיון תמרוק של משרד הבריאות .להערכתנו ,היקף המכירות הכולל של יצרני
התמרוקים בארץ עומד על כ 1-מיליארד דולר .כ  50%-60%מהפעילות הענפית מיועדת ליצוא ,והיתר לשוק המקומי.

התפלגות יצוא מוצרי קוסמטיקה ,על פי יעד גיאוגרפי
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מהנתונים עולה כי מדינות האיחוד האירופי מהוות יעד לכ 40%-מהיצוא הענפי של מוצרי קוסמטיקה (בהיקף כספי של
כ 218-מיליון דולר) ,צפון אמריקה ,בפרט ארה"ב ,מהווה יעד לכ 31%-מהיצוא הענפי (בהיקף כספי של כ 169-מיליון
דולר) ,מדינות אסיה מהוות יעד לכ 14%-מהיצוא הענפי (בהיקף כספי של כ 76-מיליון דולר) ,מדינות מזרח אירופה
ורוסיה ,שאינן חברות באיחוד האירופי ,היוו יעד לכ 8%-מהיצוא (בהיקף כספי של כ 44-מיליון דולר) .יתר היצוא ,כ7%-
באופן מצרפי (בהיקף כספי של כ 16-מיליון דולר) ,הינו למדינות מתפתחות ,בעיקר למרכז ודרום אמריקה ולאפריקה.
החברות היצרניות בשוק המקומי פועלות בייצור מגוון מוצרים בכלל תחומי ענף הקוסמטיקה ,ומשווקות את מוצריהן
תחת מותגים פרטיים שבבעלותן .עם זאת ,מרבית החברות היצרניות פועלות בשיטת הייצור  Private Labelעבור
לקוחות חיצוניים ,בשוק המקומי ובחו"ל ,שיטת ייצור אשר תופסת תאוצה בשנים האחרונות ,בין היתר עם כניסת לקוחות
נוספים לענף ,כדוגמת רשתות שיווק ('שופרסל'' ,המותג'' ,גולף אנד קו' וכדומה) .בנוסף ליצרניות ייעודיות הפועלות
בענף הקוסמטיקה ,ישנן חברות יצרניות בודדות אשר ענף הקוסמטיקה מהווה תחום פעילות נוסף לתחומי פעילות
נוספים ,כגון 'הנקל סוד' ו'סנו' .אלו מייצרות מוצרי קוסמטיקה בנוסף למוצרים נוספים ,מוצרי ניקיון ,מוצרי טיפוח הבית
ועוד.
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במקביל לאלו ,חלק ניכר מהפדיון המצרפי בענף מקורו מהחברות היבואניות ,כ 1.6-מיליארד  ₪סך הכל (במחירים
סיטונאיים) .מספר החברות היבואניות הפועלות בענף הינן מעטות ביחס למספר היצרניות ,אם כי הענף נשלט בידי
חברות אלו ,שכן סך הכנסותיהן נע בטווח של כ 250-500-מיליון  ₪כל אחת ,וכל הכנסותיהן מקורן בפעילות בשוק
המקומי .בין חברות אלו ,נמנות חברות סחר והפצה של מגוון מוצרים ,כאמור ,הגדולה שבהן הפועלת גם בענף
הקוסמטיקה הינה חברת 'שסטוביץ' ,שתחום זה מהווה כ 30%-מסך פעילותה.
(לסיקור נרחב ,שאל אותנו על סקירה ענפית על הענף)

 .3מדד דן אנד ברדסטריט להערכת החוסן הפיננסי במשק
בחודש ינואר  ,2017המשיך לעלות מדד דן אנד ברדסטריט להערכת החוסן הפיננסי במשק ועמד על  ,31.80זוהי עליה
של  0.25%לעומת החודש הקודם .ההתרחבות בפעילות העסקית בענפי המסחר והשירותים נמשכת מהרבעון הרביעי
של  2016ועד ינואר  ,2017והיא משפיעה לחיוב על הישרדות העסקים .חלק מהגידול בצריכה הפרטית של משקי הבית
נובע מגידול בהיקף האשראי הצרכני שנטלו .ככל שאנו ממשיכים להימצא בסביבת ריבית נמוכה ,המשק הופך להיות
רגיש יותר כלפי מגמת העלאת ריבית .הריבית הממוצעת על המשכנתאות בהחלט יכולה להעיב על המשך ההתרחבות
בצריכה הפרטית ולכן אנו צריכים להיות ערים לכך.
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